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Celkové slovní hodnocení bakalářské práce:
Předkládaná práce studenta Petra Mikuše zabývající se Moderními komunikačními prostředky
a jejich využitím v krizovém řízení je bakalářskou prací s věcně logickou strukturou, kde
jednotlivé části na sebe navazují a tvoří kompaktní celek. V teoretické části autor prokázal, že
je schopen na dostatečné úrovni pracovat s literárními zdroji. Literární zdroje jsou vhodně
zvolené. V teoretické části autor definuje východiska pro praktickou část. V praktické části,
kterou autor člení na čtyři kapitoly, se autor nejprve věnuje možnostem mobilních sítí
v krizovém řízení. V šesté kapitole autor představuje neveřejnou síť Pegas, kde představuje
její současné provozní možnosti i z pohledu krizového řízení. V sedmé kapitole přestavuje
autor Český telekomunikační úřad, který má v provozování sítí regulační pravomoci, ale také
při krizových situacích i specifické postavení. V osmé kapitole autor se zabývá narušováním
integrity komunikačních systémů, kde upozorňuje na různé problémy napojování různých sítí,
problémy napájení či narušením bezpečnosti apod.
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Kvalitu datových služeb sítě 3G posuzuje autor v deváté kapitole. Bakalářská práce je
popisná. Autor splnil cíle práce. Práci doporučuji k obhajobě.

Otázky k obhajobě bakalářské práce:
1. Jaké existují možnosti spojení v případě, že by byla z nějakého důvodu vyřazena
z činnosti síť Pegas a další komunikační sítě?

Klasifikace oponenta bakalářské práce: B – velmi dobře

V Uherském Hradišti dne 26. května 2014
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